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ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020 
____________________ 

Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 26(4) 

89(Ι) του 2001 
134(Ι) του 2002 
101(Ι) του 2004 

62(Ι) του 2005 
74(Ι) του 2017 

25(Ι) του 2020. 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του 
άρθρου 26(4) των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 2020, εκδίδει τις 
ακόλουθες Αποφάσεις: 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρούσες Αποφάσεις θα αναφέρονται ως οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία 
Εγγραφής, Αλλαγής και Διαγραφής από τον Κατάλογο Δικαιούχου Προσωπικού Ιατρού) 
(Τροποποιητικές) Αποφάσεις (Αρ. 1) του 2022 και θα διαβάζονται μαζί με τις περί Γενικού 
Συστήματος Υγείας (Διαδικασία Εγγραφής, Αλλαγής και Διαγραφής από τον Κατάλογο 
Δικαιούχου Προσωπικού Ιατρού) Αποφάσεις του 2019 έως (Αρ. 1) του 2020 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως οι «βασικές Αποφάσεις») και οι βασικές Αποφάσεις και οι παρούσες Αποφάσεις 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία Εγγραφής, Αλλαγής και 
Διαγραφής από τον Κατάλογο Δικαιούχου Προσωπικού Ιατρού) Αποφάσεις του 2019 έως (Αρ. 1) 
του 2022. 



Τροποποίηση της 
Απόφασης 7 των 
βασικών 
Αποφάσεων.   
 
 

2. Η Απόφαση 7 των βασικών Αποφάσεων τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
παραγράφου (1) αυτής με την ακόλουθη νέα παράγραφο (1): 
 
«(1) Για την αλλαγή προσωπικού ιατρού ο δικαιούχος ακολουθεί τη διαδικασία εγγραφής 
δικαιούχου σε προσωπικό ιατρό όπως καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς και δηλώνει στο 
σύστημα πληροφορικής το λόγο της αλλαγής προσωπικού ιατρού.» 

3. Η Απόφαση 7 των βασικών Αποφάσεων τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (2) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (β):  
 
«(β) ο προηγούμενος προσωπικός ιατρός ενημερώνεται από τον Οργανισμό για τη διαγραφή του 
δικαιούχου και το λόγο διαγραφής του από τον κατάλογο δικαιούχων του.». 
 
4. Η Απόφαση 7 των βασικών Αποφάσεων τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
παραγράφου (4) αυτής με την ακόλουθη νέα παράγραφο (4):  

 

«(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (2) της παρούσας Απόφασης που προνοούν 
το δικαίωμα του δικαιούχου για αλλαγή προσωπικού ιατρού μία φορά κάθε έξι (6) μήνες και 
χωρίς επηρεασμό των όσων αναφέρονται στην παράγραφο (3) της παρούσας Απόφασης, σε 
περιόδους όπου παρατηρείται αυξημένη και μεγάλης εμβέλειας τάση από δικαιούχους να 
προβαίνουν σε συχνή αλλαγή προσωπικού ιατρού, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι 
καταχρηστικές συμπεριφορές στο Σύστημα και να δυσχεραίνεται η εύρυθμη λειτουργία του 
θεσμού του προσωπικού ιατρού, το δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού από δικαιούχο 
ασκείται μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία εγγραφής του σε κατάλογο 
προσωπικού ιατρού. 
 
Νοείται ότι η πιο πάνω αναφερόμενη αλλαγή προσωπικού ιατρού μετά την πάροδο ενός (1) 
έτους από την ημερομηνία εγγραφής του σε κατάλογο προσωπικού ιατρού, αποτελεί εξαιρετική 
περίπτωση αλλαγής προσωπικού ιατρού, η περίοδος εφαρμογής της οποίας αξιολογείται και 
καθορίζεται από τον Οργανισμό.». 
 

Έναρξη ισχύος.  5. Οι παρούσες Αποφάσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.   
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